
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
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  Αριθ. Απόφ:  15/2014 
 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 4
ο 
πρακτικό της 21-02-2014  

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου  

Δήμου Κάσου 

 

Θέμα: «Έγκριση διενέργειας προσλήψεων ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για αντιμετώπιση 

έκτακτων αναγκών» 
   

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα  21
η
  Φεβρουαρίου 2014 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 18:00   συνήλθε σε  τακτική  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

Κάσου, μετά από την υπ αριθμόν 531/18-02-2014 πρόσκληση του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε καθένα από τους Δημοτικούς 

Συμβούλους καθώς και στο Δήμαρχο Κάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67 του 

Ν. 3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο  Δήμαρχος Κάσου και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία 

δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα (10)  μέλη, ήτοι: 
 

 Παρόντες      Απόντες 
1. Ιωάννης   Ασπράς Πρόεδρος 1. Ιωάννης Μονδάνος εκτός Κάσου   

2. Μαρία Φραγκούλη Γραμματέας 2. Αντώνιος Χατζηπέτρου  εκτός Κάσου   

3. Γεώργιος Κουριαντάκης   Μέλος   3. Αντώνιος Ζάγορας εκτός Κάσου 

4. Μηνάς Ιερομόναχος Μέλος   

5. Κωνσταντίνος Μηνάς       Μέλος             

6. Εμμανουήλ Σοφίλλας Μέλος 

7. Φωτεινή Αρπατζή Μέλος  

8. Ευαγγελία Δημητρίου Μέλος  

9. Εμμανουήλ Μανούσος Μέλος  

10. Ιωάννης Νικολάου Μέλος 

 

  
 

     Η Δημοτική υπάλληλος Φιλιππίδη Φωτεινή, τήρησε τα πρακτικά. 

Ο κος Νικολάου αποχώρησε από την αίθουσα του Συμβουλίου κατά την διάρκεια τα 

εισήγησης του Δημάρχου.  

     Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5
ο
 θέμα  της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι ως γνωστόν 

ο Δήμος Κάσου στερείται προσωπικού και συγκεκριμένα η Υπηρεσία Καθαριότητας και 

Ύδρευσης, δεν έχει ούτε το βασικό προσωπικό για τις στοιχειώδες ανάγκες της Υπηρεσίας.          

Σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007 ορίζεται ότι:  

α) Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιαδήποτε ειδικότητας με σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου από τους ΟΤΑ για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών 

ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν 

υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα (12) μηνών. 
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Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την §2 του άρθρου 21 του 

ν.2738/199(ΦΕΚ 180
 

Α΄).Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω 

δωδεκάμηνο ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. 

Σύμφωνα με την περίπτωση ιε της § 2 του άρθρου 14 του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 1 του ν.3812/0 ορίζεται ότι εξαιρείται των διαδικασιών του ν.2190/94 το 

προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών, 

με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο 

μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δύο μηνών. Ο Δήμαρχος αναφέρει ότι με το υπάρχον 

μόνιμο προσωπικό που Υπηρετεί στην Υπηρεσία Καθαριότητας  και Ύδρευσης λόγω της  

αυτοδίκαιης απόλυσης του προσωπικού -λήξη της υπ αριθμόν 1 σύμβασης Ορισμένου 

Χρόνου (ΣΟΧ1/2013)  μέσω του ΑΣΕΠ-,  ο Δήμος μας αντιμετωπίζει  σοβαρό πρόβλημα  

τόσο στην αποκομιδή των απορριμμάτων με το απορριμματοφόρο όσο και από τους κάδους 

περισυλλογής με αποτέλεσμα  τη μη διατήρηση της καθαριότητας των κοινόχρηστων 

χώρων.  

     Ο Δήμος Κάσου αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις αυτές λόγω του μείζονος 

προβλήματος  της  έλλειψης προσωπικού και αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα   . 

     Για τους λόγους αυτούς κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ με 

διάρκεια σύμβασης δύο μηνών, οι σχετικές πιστώσεις παρουσιάζονται στον επικυρωμένο 

προϋπολογισμό. 

  Κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει   σχετικά. 

     Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και 

αφού έλαβε υπ όψιν: 

α)  Τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο Δήμος στις παρεχόμενες Υπηρεσίες 

Καθαριότητας και Ύδρευσης.  

β)  Τις ανάγκες πρόσληψης προσωπικού . 

γ)Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων.  

                                           

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο μ ό φ ω ν α  : 

 

1.-  Εγκρίνει την πρόσληψη δέκα (10)  ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) 

μηνών και συγκεκριμένα: 

  
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1 ΟΔΗΓΟΣ ΔΕ 2 Δύο μήνες  (2) 

2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ  ΥΕ 8 Δύο μήνες  (2) 

 ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ    

 ΣΥΝΟΛΑ ΘΕΣΩΝ  10 Δύο μήνες  (2) 

 

  

Η απόφαση πήρε α/α 15/2014 

 
 

        Ο Πρόεδρος      Ο Δήμαρχος                        Ο Αντιδήμαρχος 
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Υπ: Ιωάννης Μιχ. Ασπράς   Υπ: Δημήτριος Εμμ. Ερωτόκριτος    Υπ: Γεώργιος Εμμ. 

Κουριαντάκης 

   

     Τα Μέλη 

Μαρία Φραγκούλη 

Μηνάς Ιερομόναχος 

Κωνσταντίνος Μηνάς 

Φωτεινή Αρπατζή  

Εμμανουήλ Σοφίλλας  

Ευαγγελία Δημητρίου 

Εμμανουήλ Μανούσος 
 

Ακριβές Απόσπασμα      

από το Βιβλίο Πρακτικών   

 

Ακριβές Απόσπασμα 

από το Βιβλίο Πρακτικών 

   Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κάσου   Η Ειδική Γραμματέας 

 

 

         Ιωάννης Μιχ. Ασπράς       Φωτεινή Ι. Φιλιππίδη  
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